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LILLA EDET. Laxens dag 
i lördags bjöd på skif-
tande väderlek med 
både regn och solsken.

Besökarna ström-
made dock till på sed-
vanligt vis.

– Jag ska grilla 400 
kotletter och jag vet att 
de kommer ta slut, sade 
Harri Rekonen i SFK 
Laxen.

Laxens dag är en årligen åter-
kommande aktivitet, som av 
tradition infaller i mitten av 
augusti. Arrangemanget till-
drar sig stort intresse bland 
traktens invånare och årets 
upplaga var inget undantag.

– I fjol hade vi en besöka-
re som blev så besviken över 
att laxtallrikarna tagit slut att 
han bestämde sig för att vara 
här redan kvart i elva i år. Han 
stod först i kön, säger Harri 
Rekonen som agerade grill-
mästare.

Royne Tegneskog kom 
tillsammans med sonen 
Patrik och Rabi Asmar. 
Samtliga hade med sig fis-
kespön för att pröva lyckan i 
Göta älvs vattendrag.

– Här har alla chansen att 

få hugg. Det samlas mycket 
lax på en liten yta, det är lite 
som att fiska i en damm, säger 
Royne Tegneskog, som är 
medlem i SFK Laxen.

I lördags var dock Rabi 
Asmar ensam besökare om 
att få napp på Laxens dag. 
Han drog upp en vacker lax 
som vägde sex kilo och belö-
nades därför med förstapriset, 
en ambassadörrulle.

Under dagen anordnades 
metartävling för barnen, lot-
teriförsäljning med hela laxar 
som pris och det förekom 
även allehanda försäljning av 
hantverksprodukter.

Laxens dag – populär 
tradition i Lilla Edet

Harri Re-
konen gril-
lade lax-
kotletter, 
400 styck-
en totalt.

Joel, 4 år, 
tyckte att 

pilkastning 
var en rolig 

aktivitet.

En del besökare gav sig 
ut med båt för att pröva 
fiskelyckan i Göta älv.

Serveringspersonalen från SFK Laxen fick arbeta hårt och intensivt. Kön ringlade sig emellan-
åt lång till tältet där det bland annat serverades grillmat, laxportioner och andra godsaker.

Rabi Asmar och Royne Tegnerskog har för vana att besöka 
Laxens dag i Lilla Edet.

UTAN SPÖ
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

– Rabi Asmar tog hem segern i fisketävlingen
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Söndag 26 augusti kl 13-16

ARKEOLOGIDAGEN 
Fornsaksbedömning.  Arkeologerna och 

Vägverket informerar om arbetena vid väg E45. 

Fram till 30 september 
TUTANKHAMUN’S WARDROBE 

En utställning med rekonstruktioner av de kläder som den 
unge faraonen fi ck med sig till dödsriket för 3500 år sedan. 

Kompletteras med en samtida bild av livet i Göta Älvdalen under 
Egyptens storhetstid. 

Söndag 2,9 och 16 september kl 12-15.30 
NÅLBINDNINGSKURS
I samarbete med SV, Lilla Edet. 

Föranmälan tel. 0520-89 703/01 senast 29/8. 
Kostnad 300 kr. 

Lördag 22 september kl 13-16 
STICK-CAFE !

Välkommen att handarbeta på museet. Hemslöjdskonsulent 
Susanne Berndtsson kommer för att informera och inspirera. 

Lördag 6 oktober kl 13-18 
MÅNGKULTURMARKNAD 
Dans, musik, hantverk och försäljning 

från olika delar av världen. 

Idrottsskademottagning
FYSIOTERAPI, AKUPUNKTUR, MASSAGE

Massage i Skepplandahallen,
inklusive bad 300:-

Alkalievägen 5 C, Bohus, Terapeut Arto Lassuri

Ring och beställ tid!

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Nu kan du 
tanka etanol 
E85 hos oss!

Älvängen

0303-74 60 61


